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KONSEP PERANCANGAN STASIUN MONOREL DENGAN 

PENDEKATAN SENSE OF PLACE KAWASAN SURABAYA 

TIMUR 
 

Nama Mahasiswa  : Muhammad Rizki Zulkarnain 

NRP   : 08111640000048 

Dosen Pembimbing  : Ir. Andy Mappa Jaya, M.T. 

 

ABSTRAK 

 
Pemerintah Kota Surabaya telah merencanakan moda transportasi umum 

massal berbasis rel yaitu kereta monorel yang dinilai dapat mengurangi jumlah 

pengguna kendaraan pribadi di kota. Transportasi monorel direncanakan akan 

menghubungkan seluruh pusat perdagangan, pendidikan, dan industri pada koridor 

Timur-Barat. Sistem transportasi monorel, akan dilengkapi dengan 22 fasilitas 

stasiun pemberhentian yang tersebar di berbagai titik. 

Beberapa rancangan fasilitas publik seperti stasiun di kota besar, masih 

kurang memadai sehingga penumpang merasa kurang nyaman dan desain stasiun 

yang relatif sama kurang menunjukkan informasi tentang kawasan sehingga fungsi 

sebagai penanda kawasan menjadi kurang. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, diusulkan suatu konsep rancangan 

stasiun monorel yang dapat membuat pengguna merasa betah dan mendapat 

wawasan edukasi mengenai kawasan. Rancangan ini dikhususkan pada rencana 

stasiun di koridor Timur yang berlokasi di jalan Raya ITS. Pemilihan objek tersebut 

didasari atas permasalahan dan potensi kawasan yang menarik untuk dibahas.  

Dalam merancang stasiun monorel dilakukan dengan pendekatan Sense of 

Place kawasan Surabaya Timur yaitu kawasan rawa. Pemilihan ini berdasarkan data 

perkembangan peta Surabaya Timur yang diwujudkan dengan cara memerhatikan 

elemen-elemen pembentuk kawasan rawa. Hasil rancangan ini adalah desain 

stasiun yang memenuhi kenyamanan fasilitas pengguna monorel dan dapat 

memberi kesan dan pesan informasi mengenai kawasan Surabaya Timur. 

 

Kata kunci : Rawa, Sense of Place, Stasiun Monorel, Surabaya Timur 
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ABSTRACT 

 
The Surabaya City Government has planned a rail-based mass public 

transportation mode, which is a monorail train which is considered to be able to 

reduce the number of private vehicle users in the city. Monorail transportation is 

planned to connect all trade, education and industrial centers in the East-West 

corridor. The monorail transportation system, will be equipped with 22 station stop 

facilities scattered at various points. 

Some designs of public facilities, such as stations in big cities, are still 

inadequate so that passengers feel uncomfortable and relatively similar design of 

stations shows less information about the area so that the function as an area marker 

is lacking. 

Based on these problems, a monorail station design concept is proposed that 

can make users feel at home and get educational insight into the area. This design 

is devoted to the station plan in the East corridor which is located on the ITS 

highway. The selection of objects is based on problems and potential areas of 

interest to discuss. 

In designing a monorail station, the Sense of Place approach to the East 

Surabaya area is used, namely the swamp area. The selection is based on data on 

the development of the East Surabaya map which was realized by looking at the 

elements forming swamp areas. The result of this design is a station design that 

meets the convenience of monorail user facilities and can give an impression and 

an information message about the East Surabaya area. 

 

Keywords : East Surabaya, Monorail Station, Sense of Place, Swamp, 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan suatu kota dipengaruhi gaya hidup masyarakat di kota tersebut. 

Kota yang baik memiliki moda transportasi umum yang dapat mendukung segala 

aktivitas dan kegiatan yang terjadi di kota. Penilaian suatu kota dianggap maju, 

salah satunya melalui kriteria moda transportasi umum yang dimiliki kota tersebut. 

Seiring pertambahan jumlah penduduk di kota, semakin dibutuhkan fasilitas 

penunjang perpindahan tempat secara cepat dan massal serta kemudahan akses 

seluruh wilayah di kota. Jika fasilitas transportasi umum di kota belum memadai, 

masyarakat akan lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang dinilai lebih 

efisien. Jika ini terus dibiarkan, maka akan banyak dampak negatif yang terjadi 

seperti kemacetan dan polusi udara yang membuat kota menjadi tidak sehat.  

Kota Surabaya merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. 

Pertambahan penduduk akibat urbanisasi yang selalu meningkat, membuat kota 

Surabaya semakin banyak pengguna kendaraan pribadi di kota. Hal ini 

menyebabkan berbagai permasalahan kota seperti kemacetan dan polusi udara yang 

tidak dapat terelakkan. Ini menjadi permasalahan serius bagi Pemerintah Kota 

Surabaya untuk segera ditangani agar tidak semakin parah dampak yang akan 

ditimbulkan.  

  

Gambar 1.1 Kemacetan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani Surabaya (foto kiri) dan 

bundaran Dolog (foto kanan).  

Sumber: surabaya.tribunnews.com 
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Dalam mengurangi dampak yang terjadi, Pemerintah Kota Surabaya terus 

berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi umum di kota. Rencana moda 

transportasi umum massal yang dapat mengangkut banyak orang dan 

menghubungkan seluruh wilayah di kota Surabaya telah termuat dalam rencana tata 

ruang wilayah kota Surabaya tahun 2014-2034 dalam pasal 26 ayat 2, yang 

merencanakan sistem jaringan transportasi dalam kota berbasis rel dengan alternatif 

pengembangan angkutan massal cepat (Mass Rapid Transit). 

Pemerintah Kota Surabaya merencanakan angkutan massal dalam kota 

berbasis rel dengan moda transportasi monorel-trem yang akan menghubungkan 

seluruh Kawasan perdagangan, pendidikan, dan industri di Kota Surabaya. 

Transportasi Monorel dipilih karena dinilai memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

transportasi massal yang akan dioperasikan di kota Surabaya.  

 

Gambar 1.2 Kereta Monorel Boyorail Surabaya  

Sumber: Kereta-Api.info.com 

Kereta monorel direncanakan akan menghubungkan kawasan Surabaya 

Timur dan Surabaya Barat. Rute yang akan dilewati yakni dari Kejawan - kampus 

ITS - Dr. Ir. Soekarno - Dharmahusada Utara - Stasiun Gubeng - Jalan Pandegiling 

- Terminal Joyoboyo - Mayjend Sungkono - HR Muhammad - Bukit Darmo Golf - 

Kampus UNESA. Rute tersebut dinilai lebih bermanfaat karena lebih banyak 

melewati tempat publik setelah sebelumnya telah mengalami beberapa perubahan 

rencana rute. Direncanakan rute tersebut akan dilengkapi fasilitas dengan 22 stasiun 

pemberhentian kereta monorel. 

Keberadaan stasiun kereta monorel menjadi penting sebagai tempat 

menaikturunkan penumpang di area - area yang diyakini sebagai pusat keramaian 
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sehingga dapat menarik banyak pengguna angkutan massal dan sebagai penanda 

area tersebut. Namun, fasilitas publik seperti stasiun dinilai masih belum memadai 

sehingga pengguna menjadi kurang nyaman dan desain stasiun yang relatif sama 

membuat perannya sebagai penanda kawasan dan informasi kawasan menjadi 

kurang terpublikasi. 

Dalam konsep perancangan ini,  diharapkan fasilitas publik seperti stasiun 

monorel nantinya dapat membuat pengguna merasa nyaman dengan tersedia 

berbagai fasilitas yang memadai dan selain fungsinya sebagai tempat 

menaikturunkan penumpang, juga memiliki fungsi edukasi mengenai informasi 

kawasan yang dapat menimbulkan kesan terhadap kawasan tersebut.  

 

1.2. Isu dan Konteks Desain 

1.2.1. Isu 

Kemacetan di kota Surabaya yang semakin meningkat, membuat pemerintah 

kota Surabaya merencanakan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel 

monorel yang di atur dalam RTRW kota Surabaya tahun 2014-2034. Transportasi 

monorel direncanakan akan menghubungkan kawasan Surabaya Timur dan 

Surabaya Barat dengan membuat sebanyak 22 titik stasiun pemberhentian. Salah 

satunya stasiun di jalan Raya ITS yang berdekatan dengan kampus PPNS. 

 

Gambar 1.3 Mass Rapid Transit Project.  

Sumber: skyscrapercity.com 
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1.2.2. Konteks Desain 

A. Kondisi Lingkungan 

Salah satu titik rencana stasiun monorel berada di lingkungan yang 

berdekatan dengan kampus PPNS dan jalur putaran Mulyosari. Kondisi saat ini, 

tidak banyak bangunan yang berada di sekitar titik rencana tersebut. Hanya ada 

hamparan lapangan luas yang ditumbuhi dengan rerumputan dan beberapa pohon 

pisang. Fauna seperti burung dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan 

tersebut. Hewan burung menjadi perhatian penting dalam konsep perancangan 

stasiun ini dengan mempertimbangkan desain yang tidak membuat bingung jalur 

penerbangan  hewan burung. 

B. Kondisi Iklim 

Keberadaan bangunan di iklim tropis membuat rancangan harus dapat 

merespons kondisi ketika panas terik ketika musim kemarau dan hujan lebat ketika 

musim hujan. Dalam hal ini bentuk massa bangunan yang sesuai dalam merespons 

iklim yang terjadi.  

C. Waktu 

Dalam konsep perancangan ini, rencana pembangunan transportasi monorel 

akan berjalan dalam waktu 2 hingga 5 tahun ke depan sehingga teknologi yang 

digunakan merupakan perkembangan teknologi yang ada pada tahun-tahun saat ini. 

Teknologi yang diharapkan dapat mempermudah dalam aktivitas pengguna stasiun 

monorel. Salah satunya menggunakan Vending Machine dan Passenger 

Information Display.  

Vending Machine merupakan sebuah mesin canggih yang menjual produk 

secara otomatis kepada pembeli tanpa menggunakan pegawai. Vending machine 

bekerja dengan cara, pembeli hanya tinggal memasukkan uang ke dalam mesin atau 

dalam kode QR yang terhubung ke pembayaran online. Kemudian vending machine 

akan mengeluarkan produk yang telah dipilih. Selain produk makanan alat ini juga 

mampu melakukan pembelian tiket kereta secara mandiri tanpa perlu pegawai yang 

melayani. 
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Passenger Information Display adalah sistem otomatis untuk menyediakan 

pengguna transportasi umum dengan informasi tentang sifat dan keadaan layanan 

transportasi umum, melalui visual, suara atau media lain. Informasi jadwal, yang 

hanya berubah sesekali dan biasanya digunakan untuk perencanaan perjalanan 

sebelum keberangkatan dan Informasi waktu nyata, yang berasal dari sistem lokasi 

kendaraan otomatis, yang berubah secara terus-menerus. Sistem ini akan 

mempermudah dalam mencari informasi mengenai jadwal dan dapat dipahami oleh 

seluruh pengguna transportasi umum karna dilengkapi media visual, suara, dan 

lainnya. 

D. Standardisasi Stasiun 

Dalam aturan mengenai bangunan stasiun, menurut Honing (1981:7475) 

ruang dalam stasiun setidaknya memiliki ruang kepala stasiun, ruang tunggu, ruang 

tiket, peron, gudang barang, ruang servis dan toilet.  

Panjang stasiun monorel didasarkan pada panjang minimal dari kereta 

monorel yang digunakan. Kereta monorel yang direncanakan memiliki 4 bagian 

gerbong dengan panjang total kereta 50,1 meter. Artinya panjang minimal stasiun 

monorel yang diperbolehkan sepanjang 51 meter. Lebar stasiun monorel didasarkan 

pada jenis stasiun monorel yang akan direncanakan serta lebar peron hasil dari 

perhitungan jumlah penumpang dalam sehari. 

Stasiun monorel merupakan stasiun yang berada di atas median jalan raya. 

Dalam pembangunannya ada aturan mengenai ketinggian minimal keberadaan 

stasiun dari permukaan jalan yaitu sekitar 6 meter dan standar yang lain seperti 

ketinggian peron agar jalur kereta monorel memiliki ketinggian yang sama dengan 

stasiun yaitu berada di ketinggian 12,8 meter dari permukaan jalan.  

Stasiun monorel harus dapat dijangkau oleh seluruh pengguna moda 

transportasi umum termasuk penyandang distabilitas. Akses menuju stasiun 

monorel yang berada di atas jalan, diharuskan menyediakan akses khusus seperti 

lift khusus difabel untuk kemudahan dalam menjangkau fasilitas publik tersebut. 

Standar teknis pembangunan stasiun monorel ini, nantinya akan menjadi hal 

mendasar dalam merancang stasiun monorel di koridor Timur Surabaya disesuaikan 

dengan aturan yang telah berlaku. 
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E. Aktivitas Budaya 

Rencana titik stasiun yang berdekatan dengan kampus PPNS, memungkinkan 

lebih banyak pengguna dari kalangan civitas kampus mulai dari mahasiswa hingga 

dosen. Kebiasaan aktivitas tersebut, dapat menjadi rumusan dalam menentukan 

kebutuhan ruang dan fasilitas apa saja yang dapat mendukung kegiatan sehingga 

menimbulkan rasa nyaman dan betah ketika berada di bangunan stasiun nantinya. 

1.3. Permasalahan dan Kriteria Desain 

1.3.1.  Permasalahan 

Kota yang baik memiliki moda transportasi umum dan fasilitas publik yang 

dapat mendukung segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi di kota. Fasilitas publik 

setidaknya dapat memberikan kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas 

tersebut. Fasilitas publik seperti stasiun, dinilai masih kurang memadai dalam hal 

fasilitas. Seperti contoh kasus yang terjadi pada stasiun KRL Maja di Jakarta. 

Stasiun tersebut telah direnovasi, namun penumpang masih mengelukan kurangnya 

fasilitas dari stasiun tersebut. Fasilitas seperti toko ritel dan atm center yang menjadi 

perhatian dan harus ada nantinya direncana bangunan stasiun. 

Permasalahan selanjutnya mengenai desain stasiun yang relatif sama 

membuat kurang menunjukkan informasi mengenai kawasan sehingga kesan yang 

ditimbulkan menjadi tidak ada. Serta fungsinya yang dapat menjadi penanda 

kawasan menjadi hilang. Dalam hal ini rencana bangunan stasiun nantinya 

diharapkan setidaknya dapat memberikan informasi mengenai kawasan agar 

masyarakat menjadi paham mengenai lingkungan di sekitar stasiun tersebut. 

Lokasi yang berdekatan dengan kawasan pendidikan membuat stasiun 

monorel setidaknya dapat mendukung aktivitas pendidikan di kawasan tersebut, 

seperti perlu adanya ruang-ruang untuk ruang bersama, ruang sebagai tempat 

ekspresi, dan ruang-ruang pendukung lainnya.  

 

1.3.2.  Kriteria Desain 

Dalam konsep rancangan stasiun monorel koridor Timur Surabaya, kriteria 

desain yang dirancang bermula dari permasalahan yang ada dan disesuaikan dengan 
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konteks desain yang direncanakan. Berikut kriteria desain konsep stasiun monorel 

koridor Timur Surabaya. 

A. Kriteria Bentuk: 

• Dapat menunjukkan fungsinya sebagai stasiun monorel 

• Dapat menunjukkan informasi kawasan 

• Mengikuti standarisasi bangunan stasiun monorel yang sesuai aturan 

• Merespons kondisi iklim di kawasan Surabaya Timur 

• Merespons kondisi lingkungan di sekitar titik lokasi stasiun monorel 

B. Kriteria Ruang: 

• Menyediakan fasilitas yang memadai untuk mencapai kenyamanan 

lingkungan 

• Dapat menunjukkan suasana dan informasi edukasi mengenai kawasan 

• Menggunakan teknologi yang mempermudah aktivitas 

• Dapat memenuhi standar informasi penggunaan transportasi monorel 

• Dapat memenuhi kebutuhan aktivitas pengguna transportasi umum dan 

aktivitas kampus 

C. Kriteria Lanskap: 

• Menyediakan tumbuhan-tumbuhan yang sesuai untuk mencapai 

kenyamanan lingkungan 

• Dapat menunjukkan suasana lingkungan kawasan 

• Merencanakan lanskap yang merespons kondisi iklim hujan 

• Menyediakan ruang luar untuk mendukung aktivitas pengguna 

transportasi umum  dan aktivitas kampus 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)  
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BAB 2 

PROGRAM DESAIN 
 

2.1. Rekapitulasi Program Ruang 

2.1.1. Program Aktivitas  

Dalam konsep rancangan stasiun monorel koridor Timur Surabaya, jumlah 

perkiraan calon penumpang stasiun monorel mencapai 300 hingga 400 penumpang 

yang memiliki fungsi utama sebagai tempat menaikkan dan menurunkan 

penumpang moda transportasi umum monorel. Dapat dikatakan berfungsi sebagai 

tempat menunggu dan tempat pemberhentian setiap kereta monorel.  

Konsep rancangan stasiun ini, direncanakan memiliki fungsi tambahan 

sebagai tempat fasilitas pergantian moda transportasi umum lainnya untuk 

kemudahan para penumpang dalam menjangkau segala tempat tujuan yang akan 

dituju. Serta fungsi lainnya yang dapat mendukung aktivitas masyarakat di 

sekitarnya sebagai kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. 

Program aktivitas yang akan direncanakan di dalam bangunan tersebut 

terbagi ke dalam dua jenis aktivitas sebagai berikut: 

A. Aktivitas Pengguna Umum (Stasiun) 

• Menggunakan transportasi kereta Monorel 

• Menggunakan transportasi  bis kota dan angkutan kota 

• Mencari makanan cepat saji untuk keperluan makan dalam waktu 

singkat 

• Bersantai sambil menunggu kedatangan kereta 

• Bertemu dan berbincang dengan orang yang telah lama tidak berjumpa 

• Mengirim dan mengambil barang ke tujuan berbeda 

• Mengadakan pertemuan singkat untuk membahas sesuatu 

B. Aktivitas Pengguna Kampus 

• Mengerjakan tugas di segala tempat yang nyaman 

• Berbincang santai hingga menghabiskan waktu luang 

• Mengadakan kegiatan yang bersifat edukasi 

• Mencari tempat untuk mengembalikan semangat   



10 
 

 

2.1.2. Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan aktivitas yang mungkin terjadi di bangunan stasiun monorel 

dan hasil pengamatan aktivitas di lingkungan sekitarnya, dihasilkan persentase 

fungsi dan kebutuhan ruang dalam konsep rancangan stasiun monorel. 

 

Gambar 2.1 Persentase Fungsi Ruang.  

Sumber: Ilustrasi penulis. 

Persentase gambar di atas berdasarkan aktivitas yang sering terjadi dengan 

jumlah pelaku aktivitas sehingga memberikan pembagian luas ruang yang sesuai 

dengan kegiatan yang terjadi. 

Kebutuhan ruang yang direncanakan pada konsep rancangan stasiun 

monorel berdasarkan aktivitas yang terjadi sebagai berikut: 

A. Kebutuhan Ruang Stasiun. 

• Loket tiket stasiun (Publik) 

• Check-tiket (Publik) 

• Ruang tunggu (Publik) 

• Ruang santai (Publik) 

• Peron (Publik) 

• kepala stasiun (Privat) 

B. Kebutuhan Ruang Komersial. 

• Area fast food (Publik) 

• Area kafe (Publik) 

• Ruang meeting (Semi Privat) 

• Locker delivery (Publik) 

C. Kebutuhan Ruang Transit. 

• Ruang tunggu transit bis dan angkutan umum (Publik) 

• Loket tiket bis (Publik) 

D. Kebutuhan Ruang Edukasi 
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• Ruang berekspresi (Publik) 

• Ruang pameran karya (Publik) 

E. Kebutuhan Ruang Servis 

• Ruang Kontrol (Servis) 

• Gudang (Servis) 

• Ruang MEP (Servis) 

• Janitor (Servis) 

• Toilet (Servis) 

• Musholla (Semi Privat) 

2.1.3. Hubungan Antar Ruang 

Hubungan antar ruang pada konsep rancangan stasiun monorel koridor 

Timur merupakan hubungan yang berdasarkan beberapa jenis fungsi seperti Fungsi 

stasiun, komersial, transit, edukasi, dan servis. Berikut merupakan gambar 

hubungan antar ruang rancangan stasiun monorel. 

 

Gambar 2.2 Diagram hubungan antar ruang.  

Sumber: Ilustrasi penulis. 

2.1.4.  Program Ruang  

Berdasarkan kebutuhan ruang yang telah direncanakan berikut tabel 

pembagian luasan pada konsep rancangan stasiun monorel. 
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Tabel 2.1 Tabel Kebutuhan Jumlah dan Besaran Ruang 
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2.2. Deskripsi Tapak 

2.2.1 Kondisi Tapak 

 

Gambar 2.3 Kondisi tapak.  

Sumber: maps.google.com. 

Dalam merencanakan stasiun monorel di koridor Timur, dipilih lokasi 

tapak yang sesuai berdasarkan faktor-faktor pertimbangan. Lokasi stasiun monorel 

berada di atas antara dua Jalan Raya ITS yang berada tepat di depan lokasi rencana 

masterplan Technopark ITS. Penentuan titik stasiun tersebut merupakan rencana 

dari pemerintah Kota Surabaya.  

Lokasi rencana tapak berada di wilayah rencana Technopark ITS, arah 

Selatan dari titik rencana bangunan stasiun monorel. Faktor penentu lokasi tersebut 

didasari dengan menganalisis aksesibilitas pengguna moda transportasi umum 

dalam menjangkau akses terdekat. Lokasi fasilitas publik seperti stasiun setidaknya 

berada dalam radius jarak maksimal 1 kilometer dari pusat keramaian. 

Penentuan lokasi tersebut akan diasumsikan dengan sistem kerjasama 

antara pihak pemerintah kota dengan kampus sebagai branding dari rencana 

technopark ITS.  
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Gambar 2.4 Masterplan ITS 2015.  

Sumber: Dokumen Master Plan ITS 2015 

Pada rencana Masterplan ITS tahun 2015, wilayah pada lokasi merupakan 

wilayah area yang diperuntukkan untuk area komersial yang ditandai dengan warna 

Tosca. Lokasi yang berdekatan dengan bangunan Technopark ITS yang 

direncanakan akan menjadi pusat keramaian, ditambahkan fungsi lain untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas kampus di lokasi tersebut. 

 

Rencana Lokasi 
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Gambar 2.5 Kondisi Lingkungan Radius 500 meter  

Sumber: ilustrasi penulis 

Kondisi tapak saat ini, banyak ditumbuhi rerumputan dan pohon pisang. 

Dengan tumbuhnya rerumputan, dapat dianalisis kondisi tanah di lokasi lahan 

masih subur dan belum dilakukan penimbunan tanah. Kondisi tapak juga masih 

dibatasi dengan pagar dan belum ada rencana pembukaan lahan untuk jalur-jalur 

menuju kawasan Technopark ITS. 

Luas lahan yang direncanakan, memiliki luas 6412 m2 yang terbentuk dari 

sudut sebesar 15 derajat dari titik tengah lingkaran Technopark yang kemudian 

terbatasi sehingga membentuk bentuk lahan trapesium. 
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Gambar 2.6 Rencana Tapak.  

Sumber: Ilustrasi penulis. 

Beberapa permasalahan yang ada pada lahan tersebut seperti ada aliran air 

selebar 2,4 meter yang melintasi lokasi lahan. Aliran ini sebenarnya berfungsi untuk 

mengalirkan air ketika dalam kondisi hujan sampai ke muara sungai. Namun dapat 

menjadi masalah karna lebarnya aliran tersebut karena ketika melintasi harus 

mencari jalan yang lebih aman. 

Lokasi yang berdekatan dengan bundaran Mulyosari yang padat arus lintas 

ketika pagi dan sore hari. Jam-jam padat kendaraan menjadi pertimbangan dalam 

hal menentukan rencana sirkulasi kendaraan. 

Lokasi lahan yang berdekatan dengan pusat keramaian kampus ITS menjadi 

potensi yang dapat menjalankan fungsi komersial dan lokasi yang berada di jalan 

utama ke wilayah Surabaya Timur dapat menjadi gerbang yang menunjukkan 

kawasan Surabaya Timur. 

Dari analisa kondisi lahan dan kondisi lingkungan ini yang nantinya dapat 

menjadi pertimbangan dalam merancang bangunan stasiun monorel di koridor 

Timur Surabaya yang sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. 
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2.2.2. Kajian Peraturan lahan 

Peraturan lahan terkait pembangunan stasiun monorel di koridor Timur, 

bersumber kepada aturan pemerintah kota Surabaya dalam peta peruntukan yang 

memuat hal-hal aturan dasar dalam pembangunan. Dalam membangun fasilitas 

umum di lokasi lahan tersebut memiliki aturan sebagai berikut :  

   1. Intensitas : 

      a. KDB maksimum yang diizinkan : 50% 

      b. KLB maksimum yang diizinkan : 1,5 poin 

      c. KTB maksimum yang diizinkan : 65% 

      d. KDH minimal yang diizinkan : 10% 

  2. Tata Bangunan : 

       a. GSB minimal yang diizinkan : disesuaikan dengan Lampiran XVII 

           ketentuan GSB minimal dan ketentuan jarak bebas antar bangunan 

       b. Tinggi bangunan maksimum yang diizinkan : 25 meter 

       c. Jumlah lantai basemen maksimum yang diizinkan : 3 lantai 

  3. Batasan: 

       a. Dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah 

       b. Merupakan lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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BAB 3 

PENDEKATAN DAN METODE DESAIN 
 

3.1. Pendekatan Desain 

Dalam merancang stasiun monorel koridor Timur kota Surabaya dilakukan 

pendekatan rancang menggunakan konsep Sense of place. Sense of place 

merupakan hubungan emosional antara tempat dengan manusia. Dapat dikatakan 

memiliki suatu perasaan yang berkaitan erat dengan suatu tempat. Sense of place 

terjadi ketika manusia memiliki pengalaman dan kenangan yang terjadi di tempat 

tersebut. Kenangan dapat berarti segala aktivitas yang membuat diri manusia 

berkesan terhadap sesuatu dan tersimpan di dalam memori otak manusia. 

Sense of place dapat dirasakan ketika tempat-tempat tertentu memiliki makna 

dan arti khusus bagi seseorang. Tempat tersebut dapat berskala kecil seperti sebuah 

furnitur kursi lama yang memberikan makna khusus bagi seseorang yang telah 

menggunakannya sekian lama. Tempat tersebut dapat juga berskala besar seperti 

suatu daerah atau kawasan yang memiliki kenangan khusus sehingga bermakna 

bagi orang-orang yang telah merasakannya sekian lama. 

Menurut John Punter (1991) dan John Montgomery (1998), kesan tempat atau 

Sense of place dapat diperoleh dari jalinan penataan fisik (form), aktivitas apa saja 

yang terjadi, dan citra yang ditimbulkan. Dalam menciptakan Sense of place suatu 

kawasan, tidak hanya dari aktivitas apa yang terjadi dalam kawasan tersebut, Tetapi 

juga elemen fisik bangunan sebagai pendukung terjadinya Sense of place. Ketika 

suatu tempat telah mengalami perubahan dengan tidak memperhatikan citra 

kawasan, hal ini dapat menghilangkan Sense of place dan menjadi tidak memiliki 

ciri khas dari kawasan tersebut. 

Dalam merancang stasiun monorel koridor Timur Surabaya mengacu pada 

citra sebagai kawasan rawa. Penataan fisik yang dirancang sebagai pendukung 

dalam menimbulkan citra seperti elemen yang berhubungan dengan rawa. Aktivitas 

kawasan Surabaya Timur yang dekat dengan titik keberadaan stasiun monorel 

seperti berhubungan dengan lingkungan edukasi. 
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3.2. Metode Desain 

Kerangka berpikir – Force Based dalam buku Revealing Architecture Design 

by Philip D. Plowright. 

 

Gambar 3.1 Force Based Method  

Sumber: Adaptasi buku revealing Architecture Design. 

Dalam konsep rancangan stasiun monorel koridor Timur menggunakan 

metode perancangan Force Based method sebagai kerangka berpikir yang diambil 

dalam buku Revealing Architecture Design oleh Philip D Plowright. Metode ini 

mengacu pada faktor yang dipilih berdasarkan analisa pengamatan. Faktor tersebut 

diolah menjadi asset dan constraint yang dapat menjadi batasan dalam desain 

rancangan. Kemudian diolah sehingga memunculkan kriteria rancang berdasarkan 

aspek formal dan spasial. Kriteria rancang tersebut kemudian diterjemahkan ke 

dalam konsep-konsep yang sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan. 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka Berpikir.  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 
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BAB 4 

KONSEP DESAIN 
 

4.1. Eksplorasi Formal 

4.1.1 Preseden Bangunan 

 

   

Gambar 4.1 Interior Stasiun Shinjuku.  

Sumber: www.sinato.jp. 

Dalam mencapai kenyamanan lingkungan, ruang-ruang stasiun monorel akan 

lebih banyak mengacu pada stasiun Shinjuku yang berada di Jepang. Stasiun 

Shinjuku adalah stasiun kereta api yang berada di Jepang yang memiliki 200 pintu 

keluar masuk stasiun. Sirkulasi stasiun yang lebar membuat stasiun ini menjadi 

salah satu stasiun ternyaman di jepang.  

Stasiun Shinjuku dilengkapi dengan berbagai kecanggihan teknologi yang 

informatif dalam menunjukkan hal-hal yang berada di stasiun. Sirkulasi pengguna 

khusus juga diterapkan dengan indah dan layak dalam stasiun tersebut. Interior 

stasiun ini juga memiliki kesan hangat karena menggunakan beberapa material 

yang bernuansa alam yang dikemas dengan lampu-lampu yang hangat pula. 

Sistem sirkulasi manusia yang teratur juga diterapkan pada stasiun ini. 

Dengan membuat 2 sirkulasi yang dipisahkan dengan kolom ditengah sehingga 

tidak terjadi tabrakan atau berdempetan antara satu dengan yang lain dan 

memudahkan untuk mengatur sirkulasi di dalam ruang tersebut.. 
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4.1.2 Ide Bentuk 

 

 

Gambar 4.3 Peta Perkembangan Surabaya Timur Lahan Rawa.  

Sumber: maps.google.com. 

Pemilihan ‘Kawasan Rawa’ sebagai konsep utama didasarkan pada peta 

perkembangan Surabaya Timur tahun 2002 - 2019. Peta ini menunjukkan 

bagaimana dahulu kawasan ini lebih banyak lahan rawa yang kemudian dalam 

perkembangannya semakin berkurang dan dijadikan lahan fungsional sebagai lahan 

perumahan. Pemilihan ini memiliki beberapa tujuan seperti: 

• Mengingatkan kembali mengenai informasi historis perkembangan 

Surabaya Timur 

• Menyadarkan kembali tentang pentingnya daerah resapan 

• Mengingat kembali kenangan kawasan rawa di masa lalu 

Dalam mewujudkan tujuan tersebut dipilih elemen-elemen kawasan sebagai 

pembentuk kawasan rawa. 
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Gambar 4.4 Elemen Pembentuk Kawasan Rawa.  

Sumber: image.google.com. 

1. Sungai-Sungai kecil 

Jika dilihat dari peta banyak sungai-sungai kecil yang mengalir menuju ke 

muara laut yang bertujuan untuk jalur air agar tidak terjadi banjir, dikarenakan 

daerah resapan yang semakin berkurang. Sungai kecil ini menjadi elemen 

pendukung kawasan rawa. 

2. Tumbuhan Rawa 

Tumbuhan rawa yang memiliki ciri berakar serabut tumbuh dengan bebas 

banyak ditemukan di kawasan rawa. Akar serambut menjadi bagian dari elemen 

pembentuk nantinya. 

3. Wisata Hutan Mangrove 

Bagian paling Timur Surabaya terdapat wisata hutan mangrove yang dikelola 

dengan baik. Suasana hutan mangrove yang berusaha diadaptasi menjadi elemen 

pendukung kawasan rawa. 

4.1.3 Pembentukan Massa 

Berdasarkan ide desain kawasan rawa dilakukan studi bentuk untuk mencari 

hasil yang sesuai dengan luasan lahan dan pertimbangan kebutuhan luasan ruang 

untuk stasiun monorel. 

      

Gambar 4.5 Studi Bentuk Volumetrik  

Sumber: Ilustrasi Penulis 
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Studi bentuk volumetrik menghasilkan sembilan bentuk massa yang menjadi 

cikal bakal bentuk massa pada bangunan stasiun monorel. 

 

Gambar 4.6 Proses Pembentukan Massa.  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 

4.2. Eksplorasi Teknis 

4.2.1 Kajian Standardisasi Bangunan Stasiun 

Berikut ini merupakan contoh standar stasiun monorel yang telah direnca 

nakan dalam pembangunan sebagai konsep fasilitas publik moda transportasi umum 

massal monorel. Bersumber dari kajian Tugas Akhir mahasiswa Teknik Sipil ITS 

Surabaya oleh Chairul Bastiar dengan judul “Perencanaan Stasiun Pemberhentian 

Monorel Koridor Timur-Barat Surabaya”. 
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Gambar 4.7 Denah Rencana Stasiun Monorel Ciputra Mall  

Sumber: Jurnal Teknik Sipil 

 

 

Gambar 4.8 Rencana Peron Stasiun Monorel Ciputra Mall  

Sumber: Jurnal Teknik Sipil 

 

 

Gambar 4.9 Potongan Rencana Stasiun Monorel Ciputra Mall  

Sumber: Jurnal Teknik Sipil 

Berdasarkan hal tersebut informasi yang didapat, panjang stasiun monorel 

didasarkan pada panjang minimal yang diperbolehkan sepanjang 51 meter. Lebar 

stasiun monorel sekitar 16 meter untuk tipe jalur monorel di tengah dan peron di 

samping jalur monorel. Ketinggian minimal keberadaan stasiun dari permukaan 

jalan yaitu sekitar 6 meter dan ketinggian peron agar jalur kereta monorel memiliki 
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ketinggian yang sama dengan stasiun yaitu berada di ketinggian 12,8 meter dari 

permukaan jalan.  

4.2.2 Kajian Struktur Bangunan 

Struktur bangunan yang digunakan dalam stasiun monorel memiliki 3 jenis 

struktur sebagai berikut: 

  

Gambar 4.10 Detail Struktur Bangunan  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 

1. Struktur Space Frame 

Struktur Space Frame merupakan struktur tiga dimensi yang mencakup 

sistem diikat dalam dua arah. Sistem konstruksi rangka dengan sistem sambungan 

antara batang satu sama lain yang menggunakan ball joint sebagai sendi 

penyambungan dalam bentuk modul-modul segitiga agar mudah dipasang, 

dibentuk, dan dibongkar kembali. Sistem konstruksi berupa komposisi dari batang-

batang yang masing-masing berdiri sendiri, memikul gaya tekan dan gaya tarik 

yang sentris dan dikaitkan satu sama lain dengan sistem tiga dimensi. 

2. Struktur Jembatan Rangka Baja 

Jembatan rangka adalah struktur konstruksi jembatan yang tersusun dari 

rangka-rangka yang diletakkan pada suatu bidang dan dihubungkan dengan sendi 

pada setiap titik hubungnya. Jembatan rangka merupakan gabungan elemen 

berbentuk segitiga yang tersusun secara stabil dan tidak terjadi pergerakan titik pada 

struktur di luar pengaruh deformasi elemen.  

3. Struktur Kolom dan Balok Baja 

Sistem konstruksi baja menggunakan batang baja sebagai kolom dan balok 

yang disesuaikan dengan bentang antar titik kolom yang dibutuhkan. Titik 
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sambungan antara kolom dan balok menggunakan prinsip sambungan kaku yang 

dapat menggunakan plat baja dan mur sebagai sambungannya. 

4.2.3 Kajian Material Bangunan 

Material yang digunakan dalam rancangan stasiun monorel menggunakan 

material yang dapat memberikan kesan alam kawasan rawa dan warna-warna 

natural yang tidak mencolok seperti: 

     

Gambar 4.11 Material Wood Plank, Microconcrete, Steel Yellow Paint.  

Sumber: image.google.com. 

1. Wood Plank Floor  

Woodplank adalah material papan yang terbuat dari semen tetapi memiliki 

tekstur kayu. Woodplank biasa disebut juga sebagai papan fiber semen.  Material 

ini cocok digunakan dalam ruangan yang luas dengan tingkat pengeluaran biaya 

perawatan yang rendah. 

2. Micro concrete Floor 

Micro concrete adalah lapisan berbasis semen dengan polimer tambahan, yang 

merupakan pendamping untuk lantai dan dinding. Ketebalan aplikasi rata-rata 

hanya antara 2-3mm, ia memiliki ketahanan aus dan selip yang baik. Mikro Beton 

dapat diaplikasikan untuk hampir semua jenis permukaan yang memiliki stabilitas 

yang sesuai dan menghasilkan permukaan yang tidak licin namun menghasilkan 

permukaan yang indah. 

3. Steel Yellow Paint 

Cat besi adalah produk cat yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada 

permukaan besi dan baja. Cat yang dapat memberikan warna dan juga dapat 

memberi fungsi anti karat pada produk baja agar dapat tahan lama. 

4.2.4 Kajian Skema Utilitas 

• Skema Sanitasi (air bersih, air bekas, air kotor) 

Air Bersih: 
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1. Air dari PDAM atau penjernihan air masuk melalui tandon bawah. 

2. Dipompa dengan jet pump ke tandon atas. 

3. Tandon atas dengan gaya gravitasi mengalir ke loop pipa berwarna biru agar 

mendapat tekanan yang sama. 

4. Kemudian mengalir ke setiap perlengkapan toilet. 

Air Bekas: 

1. Air dari toilet tiap lantai melalui pipa berwarna kuning. 

2. Melalui bak kontrol di permukaan tanah. 

3. Kemudian masuk ke sumur resapan. 

Air Kotor: 

1. Air dari toilet tiap lantai melalui pipa berwarna coklat tua. 

2. Melalui pipa dengan sudut kemiringan di atas 5’ derajat. 

3. Kemudian masuk ke septictank untuk dilakukan pengendapan. 

4. Kemudian masuk ke sumur resapan. 

 

 

 

Gambar 4.12 Potongan Aksonometri Utilitas Sanitasi.  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 
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• Skema Listrik 

 

Gambar 4.13 Skema Listrik.  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 
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• Skema Sistem Kebakaran 

 

Gambar 4.14 Skema Sistem Pemadam Kebakaran.  

Sumber: Ilustrasi Penulis. 
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BAB 5 

DESAIN 
 

5.1. Eksplorasi Formal 

Tabel 5.1 Tabel Kriteria Rancang Formal 
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Tabel 5.2 Tabel Kriteria Rancang Spasial 

   

 

Tabel 5.3 Tabel Kriteria Rancang Lanskap 
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5.2. Eksplorasi Teknis 
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BAB 6 

KESIMPULAN 
 

6.1. Kesimpulan 

Konsep rancangan stasiun monorel koridor Timur Surabaya merupakan 

salah satu konsep stasiun usulan sebelum pembangunan stasiun monorel di Kota 

Surabaya yang telah direncanakan pemerintah kota Surabaya. Perancangan ini hadir 

dari permasalahan beberapa stasiun di kota besar, dinilai masih kurang memadai 

sehingga penumpang merasa kurang nyaman dan desain stasiun yang relatif sama 

dinilai kurang menunjukkan informasi tentang kawasan. 

Perancangan ini bertujuan agar pengguna stasiun monorel dapat merasa 

betah dan nyaman yang dilengkapi fasilitas memadai dan memiliki fungsi edukasi. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, rancangan ini menggunakan pendekatan Sense of 

Place kawasan Surabaya Timur yaitu kawasan rawa. Pemilihan ini berdasarkan data 

perkembangan peta Surabaya Timur yang diwujudkan dengan cara memerhatikan 

elemen-elemen pembentuk kawasan rawa. Sehingga diharapkan pengguna stasiun 

monorel selain merasa nyaman tetapi juga merasakan kehadirannya di kawasan 

alam Surabaya Timur dengan berbagai informasi edukasi kawasan tersebut. 

Dalam mewujudkan citra kawasan rawa dibagi ke dalam 3 aspek yaitu 

aspek formal, aspek spasial, dan aspek lanskap. Ketiga aspek tersebut merupakan 

representasi dari konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam rancangan stasiun 

monorel koridor Timur Surabaya. 

Dengan memerhatikan beberapa aspek dan kebutuhan pengguna stasiun 

monorel, konsep rancangan stasiun monorel dirasa mampu menjawab 

permasalahan fasilitas yang kurang memadai dan informasi mengenai kawasan. 

Hasil rancangan ini desain stasiun yang memaksimalkan fasilitas untuk mendukung 

kenyamanan pengguna monorel dan desain yang mengacu pada elamen rawa dapat 

memberi kesan dan pesan informasi mengenai kawasan Surabaya Timur.  
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